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ZESZYT II.
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PRZEDHOWA.

Podre,cznik niniejszy przedsfawia jedynte wycia.g z praktycznej

cze.sci obszernego mego dziefa „NOWA STENOGRAFDA POLSKA",

ktdre niebawem wyjdzie z druku. Nowa fa stenografja odznacza si?

od innych metod nietylko nowoscia. systcmu, lccz r6wniez zupeJ-

nie odmiennym wykJadem, dotgd jeszcze nie zastosowanym ani

u nas, ani zagranica,. Gfdwniejszemi zaletami metody sa.:

1) 3cisle zastosowanie stenografji do ortografji poiskiej przy

zachowaniu zwi?zlosci pisma, co umozliwia uzycie steno-

grafji w celu ulatwienia wszelhiej pracy piSmiennej, t. j.

nietylko zawodowej, lecz rowniez wielu innych dziedzin zycia;

2) nadzwyczajna Jatwo^c" przyswojenia sobie stenografji,

co potwierdza znaczna ilo6c moich uczni6w, kt6rzy po 48 lekcjach

stenografuja. z przeci?tna. szybko^cta. 140 sylab na minut?. Dlatego

tez, ktokolwiek zajmowat si? sfenografja. jakiejkolwiek innej metody

i doznal trudno^ci nauczenia si? jej z powodu wielkiej liczby pra-

widef i wy.ja.tk6w, zachwycony b?dzie wielkq prostata, i dokfadnoscia.

mojego system u.

Aczkolwiek nie wa.tpi?, ze system ten, oparty na zasadach

Gabelsbergera, z powodu metodycznego jego wykladu doskonale

zrozumiany b?dzie w niniejszej skroconej formie, przeznaczonej

gJ6wnie do wykJad6w pismiennych i dla nauczyciela, mimo to

z przyjemnosaa. gotow jestem udzielic samoukom wszelkich dal-

szych wyjaSnien.

Pawel Kin.
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ZASADY 0G6LNE,

ktdre w odpowiednicm miejscu wskazane b?dg cyframi.

Kazda samogJoske, mi?dzy dwiema sp6Jgfoskami oznacza sie. procz
charakterystycznej cechy danej samogfoski, pewnym odstepem
mi?dzy temi sp6fgfoskami.

w

Dwie po sobie bezposVednio nast?pujace sp6fgloski pisza sie tuz
przy Mbit, t. j a) bez odst?pu, b) na rdwnej linji, c] o i|e
moznosci bez spojni.

3e«l sp6fgfoska stol pod lub nad linja. podstawowa, to nastepna
po^niej, tea za samogfoskg, nalezy pisac, o ile to mozliwe, na linji

Wielkie litery poczqtkowe imion wfasnych oznacza si? podkrefileniem.
Przyimki pisze si? razem z nast?puja.cym po nich wyrazem.
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PRZEDMOWA.
Podr?cznik niniejszy przedsfawia jedynie wycia.g z praktycznej

cz?sa obszernego mego dziela „NOWA STENOGRAF3A POLSKA",
ktdre niebawem wyjdzie z druku. Nowa ta stenografja odznacza si?
od innych metod nietylko nowoscia. systemu, lecz rowniez zupel-
nie odmiennym wykladem, dotad jeszcze nie zastosowanym ani
u nas, ani zagranicq. 6J6wniejszemi zaletami mcfody sa.:

1) sasJe zastosowanie stenografji do ortografji polskiej przy
zachowaniu zwi?zlosa pisma, co umozliwia uzycie steno-
grafji w celu utatwienfa wszelhiej pracy pidmiennej, t. j.

nietylko zawodowej, lecz rowniez wielu innych dziedzin zyciaj

2) nadzwyczajna latwo^d przyswojenia sobie stenografji,

co potwierdza znaczna ilogd moich ucznidw, kt6rzy po 48 lekcjach
stenografuja. z przeci?tna. szybkoscia. 140 sylab na minute.. Dlatego
tez, ktokolwiek zajmowaJ si? stenografja. jakiejkolwiek innej metody
i dozna* trudnosa nauczenia si? jej z powodu wielkiej liczby pra-
widef i wyjajkdw, zachwycony b?dzie wielka. prostata, i dokladnoscia.
mojego systemu.

Aczkolwiek nie wqtpi?, ze system ten, oparty na zasadach
Gabelsbergera, z powodu metodycznego jego wykfadu doskonale
zrozumiany b?dzie w niniejszej skr6conej formie, przeznaczonej
gWwnie do wykfaddw pismiennych i dla nauczyciela, mimo to
z przyjemnoscia. gotdw jestem udzielic samoukom wszelkich dal-
szych wyjas'nieri.

Pawel Kin.

Uczelnia Praktycznej Handlowo6ci, Pawel Kin, L6di, Karola 8.
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ZE6ZYT I.

P0S1ADA PRZEKfcAD STEN06RAF1CZNY

N1N1E35ZE60 PODRECZN1KA.

NAUCZYC1ELOM STENOGRAF3I
SLUZY AUTOR W5ZELK1M DAL9ZYM

MATEROAtEM i WSKAZbWKAMl.

/<

w 30HX6I

UM w

ZESZYT HI. \\fi \,Wv4, aovfl

POS1ADA DO KAZDEGO PARA6RAFU NIN1E3SZE60 PODRECZN1KA

ODPOW1EDN1E DAL5ZE ZADAN1A i dWICZENlA.

WSTE-P.

Stenografja, czyli pismo skr6cone, ma za zadanie:

1) znaczne ulatwienie wszelkiej pracy pismiennej,

2) pisanie pod szybkie dyktando,

3) dostowne zapisywanie nawet najpr^dzej wypowiedzianej

mowy.
Odpowiednio do tych zadan, odr6zniamy dwa stopnie pisma

stenograficznego:

1) t. zw. stenografje. korespondencyjna. (do 140 sylab

na minute), sfuzaca. do speinienia pierwszych dw6ch
zadan.

2) stenografje. parlamentarna. (do 300 sylab na minute),

shizaC4 do doslownego notowania m6w. Ta druga z r6wna.

gruntownoscia. opracowana b^dzie w zeszycie IV.

Stenografja parlamentarna nie przedstawia odmiennego od

stenografji korespondencyjnej charakteru pisma, lecz jest to ta

sama stenografja w najbardziej, na podstawie logicznego zwiazku

wyraz6w w zdaniu, skr6conej formie. Stopien posiadania jej za-

lezy jednak od stopnia inteligencji i gorliwej pracy stenografa, t. j.

od znajomosci ducha j^zyka i przedmiotu wykradu, od lekkosci r^ki,

delikatnego shichu, a przedewszystkiem od ciajfego cwiczenia siQ.

Gdy wie.c wiadanie stenografja parlamentarna wymaga nie-

kt6rych specjalnych zalet ci'ahi i ducha, z powodu czego tez nie

dla kazdego jest ona dostepna., to nauczenie sie. stenografji ko-

respondencyjnej, jako podstawy parlamentarnej, podfug niniejszego

systemu jest rzecza. wprost Jatwa., a wog6Ie zajmujacg i oddajaca.

niepospolite usJugi wszystkim pracownikom pi6ra: profesorowi,

poecie, literatowi, adwokatowi, dziennikarzowi, referentowi, studen-

towi, m6wcy, uczniowi, biuraliscie, kupcowi i nauczycielowi; dla

tych wszystkich i wielu innych zawod6w stenografja koresponden-

cyjna stanowi znaczne utatwienie pracy i wielki zysk na czasie.

OGtfLNE uwagi.

Papier, uzywany do cwiczen, powinien bye linjowany w cztery

linje, jak to pokazano w zeszycie I. Nazwy linij, z g6ry na d6\

biorqc, sq: g6ma, srednia, gJ6wna i dolna. Przestrzen, zawarta.

v*
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miedzy linjami gtowna. a srednia., nazywamy polkiem stenograficznem.

Najwygodniej pisac otowkiem „Koh-i-noor B", dobrze zaostrzonym.

Podstawa pisma stenograficznego, jak i zwyczajnego, jest alfa-

bet Qdy jednak trudnosc pisma zwyczajnego dla pocza.tkuja.cych

polega na kresleniu oddzielnych liter, a nie na laczeniu ich, to przy

stenografii bywa wprost odwrotnie. Dlatego tez systematyczne

la.czenie znak6w, kt6re jest w pewnej ich zaleznosci od wielkosci,

przedstawia podwaline wykladu niniejszego systemu.

CZE^SC I. ZNAKI SREDNIE.

Znakami sredniemi nazywamy 10 znakow, przedstawionych

w zeszycie I § 6 i sisgaja.cych od linji glownej do sredniej. Znaki

b, w, z, d, m sa. odwrotnoscia. stojaxego przy mm znaku naste.p-

nego g, h, rz, s, j. Znaki te, jak i wszystkie nastepne, nalezy

kreslic scisle podhig wzoru i w zadnym razie nie zgrubiac ich,

chyba ze zgrubienie znaku be.dzie wyraznie wskazane.

Znaczniki. State skracania niektorych wyrazow, powtarzaja.-

cych sie. w mowie czekiej, nazywamy znacznikami. Alfabetowy

wykaz ich miesci sie. w § 166 zeszytu I. Aby zas uJatwic naucza-

nie sie. ich napamie.c, umieszczam w kazdym paragrafie przynaleza.ce

do niego znaczniki literami tlustemi, ktore nalezy odnalezc w spisie.

Znacznik6w tych nietylko uzywamy w danym przekladzie, lecz

i zarazem dla odmian.

[Znaczniki]: bezpiecznie, dnia, gwoli, heroiczny, marka,

rzecz, sobie, tern, ze.

Ogolnem znamieniem samogloski e jest 2mm skosna kreska

wloskowa, siegaja.ca srodka p61ka. PomiQdzy spotgJoskami

stuzy ona zarazem fa.cznikiem tych spolgiosek, dlatego tez dwie

po sobie bezposrednio naste.puja.ce spoJgJoski nalezy pisac bez

la.cznika, o ile to mozliwe, lub prawie bez odstcpu, tuz przy sobie

i na rownej linji.

PrzekJad [Litera wyrazu, ktora w zeszycie I niewyrazna lub

bhjdna, wskazana be.dzie dwukropkiem po odnosnej literze]:

wez zem rzez mew jem jeze jezem

jednak, jeieli, te, wedle, wewnqtrz.

e srodkowe oznacza sie. przez odrywanie wspomnianego Ja.cz-

nikowego e. Wyrazy wiec, nie posiadaja.ce £ srodkowego, nalezy

kreslic jednym cia,giem re.ki, nie odrywajac ohSwka:

we.ze we.zem de.bem me.ze me.zem ge.b rze.d rze.dem rze.s we.d.

f koncowe jest kreska, rownolegla z linjami:

9 ) we.de. be.de. mewe. ge.be. rze.se.

be.d?, jezyk, moge., te,.

Kazde zmiejkczenie sp61gfoski przez nastepujace po niej i

lub j oznacza sie. przez dluga. kreske. lub Jacznik:

10 bieg de.bie wiem mewie mierze. wezmie sesje ziemie wiezie rzezie zieje zieje.

wiewem
bedzie, bieiijcego miesi^ca = b. m., bowiem, jeszcze, miesiac,

tobie.

i$ srodkowe oznaczamy przez odrywanie dhigiego hjcznika:

1

1

mie.sem wie.ze. zie.bie.

i( koncowe oznaczamy przez dJuga. kreske, rownolegh} z linjami:

12
$

ziemie, sesje.

wl§c.

e pocza,tkowe oznaczamy przez krotka, kreske., rozpoczynajaca.

sie. od srodka p6lka:

13
j

Ewe, Ewie Ede.

egoista, ewentualnie.

a po spolglosce oznaczamy nacisnie.ciem tej spdlgfoski; jest

to a symboliczne. Aby mozna byto latwo odroznic a (q) od

innych samoglosek, nalezy kreslic ostatnie zupemie bez pogrubiema.

Rzecza. jest zrozumiaJa. samo przez sie., ze pogrubiac mozna tylko,

piszac z gory na d6J:

14 { darze. ziewa waliam Sawa masa badam Haga zaba jama

bardzo, dawno, handel, marzec, prawda, sam, sprawa, tam,

wazny, iaden.

id (a zmie.kczone przez / lub j po sp6rgiosce) odr6znia sie.

od a tylko za pomoca, dlugiej kreski:

15 \ biadam diadem wifii-ze ziemia Hesja magja ziaje sesja Medja biada ziaje,

wiadomy.

a poczqtkowe wypisujemy znakiem alfabetowym, t. j. sidet-

kiem w d61 zakluczonem.

. a stanowia.ce oddzielny wyraz, oznaczamy zwykta. kropkq.

Gdy wypada pisac d po 5, zawsze nalezy podniesc d o po-

}owq wysokosci (ambasada):

16 \
Adamie aha ambasada asa Adama ambasade. asem

ta.

Symbolem samogJoski jest wyoknjglenie poprzedzajqcego

znaku lub jego Iqcznika. W zgtosce so (jak i po wszystkich

^
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znakach pe.tlicowych, w d6J zakluczonych) nalezy pisac o alfabe-

towe, t. j. p6Jkole:

17 bobo dobom modom woda bogom hoze sowom jod me.zowie morzom

majowe jodem

dobry, dobrre, doskonale, gotowy, honor, kogo, moze, sobota,

wwdodatku, wobec.

Przez dodanie a do znak6w w poprzednim paragrafie, t. j.

przez zgrubienie zgtoski o oznaczamy q:

18 doba. da.gom wiadoma. de.bowa. mog^ sa.g woza. rzqdowe boj^ soba. bieda.

samorza,dem

sa., toba., inda.

Poniewaz kazde zmiekczenie oznaczamy przez druga. kresks,

nalezy dzwie.k to przeobrazic w zaokra.glenie szersze:

miodowe dowiode. magjo sesjom azjo rzeziom.

iq oznaczamy przez dodanie do szerszego zaokrqglenia a

symbolicznego, t. j. pogrubienia:

zie.bia, mamia, wia^za. magja, sesja, ziemia..

o poczqtkowe oznaczamy alfabetowym znakiem, t. j. p6ikolem:

odmierze. ogarze oho omega osa, obawiaja, owadom ozie.bia orzezwie.

odmawiaja,

co, obey, obecnie, osoba, osobliwy, owszem.

Znakiem alfabetowym litery y jest pblstopniowa kreska na-

ciskowa, (t. zn. pisana od g6ry na d6l). W zgioskach dy, wy, iy,

rzy zawsze uzywamy y alfabetowego, wpisujsjc y w znak spOJ-

gtoskowy.

Przytem znaki okragie d i w przybieraja. w miejscu wpisania

kierunek prosty, a znaki proste i i rz pogrubiaja. sie. nieco u dolu:

dym wydam zydy Rzym wody wdowy bozy Jerzy

dyrektor, gdy, wysoki.

Znakiem symbolicznym litery y jest kr6tka wJoskowa kreska

pionowa (pisana od doru do g6ry). Takiego y symbolizowanego

uzywamy zawsze w zgtoskach by, hy, my, sy. Aby takie srod-

kowe y uwidocznic, nalezy nastejma. sp6Jgioske. o tyle podnieSc,

zeby linja srednia przecinaJa ja. w samym srodku:

23 \ bywajq, ohydom myjemy sysaja, bywa ohyd sys.

Do oznaczania y koncowego po b, h, m, s sJuzy kr6tka

wtoskowa kreska pionowa:

by hy my sy zie.by domy biesy rze.sy gamy osoby asy wiedmy

aby, gdyby, sytuacja, zeby

19

20

21

25

26

27

28

29

30

31

32

Do oznaczania i sluzy dluga kreska wtoskowa, skierowana

w gore, i przecinajaca cokolwiek linje. srednia, wskutek czego na-

stcpnq po niem sp6Jgk>ske. stawiac nalezy wyzej o polowe p61ka:

ide. widmo mig misom ibisy iwa. ize imam gizom wirze zimowe bije idjomem

anizeli, bibljoteka, nii.

zabi Medji ziemi nnjzowi sesji bogi rzezi misji migi ozie.bi samorzqdami s^gi

ani, gimnazjum.

u symboliczne po sp6tgtosce oznaczamy znizaniem tejze

o potow? jej wysokosci; wie.c linja g!6wna powinna przecmac

sp6rgfoske. w samym srodku:

dumaja. gubimy w^humorze samemu Bugu wyziewu musu me.zu wwmorzu

w_,maju miodu Bogu hamuja, odbuduja.

duio, jui, nui, subtelny, temu, wedlug, znowu.

Obntzajqc zgloski o § 17 o potowe. wysokosci, otrzymujemy

zgtoski 6. Piszac o kreskowane samo, obnizamy o zupefnie pod linjq:

6smy g6rze m6wi B<5g w6d s6d dowdd bdb

dop6ki, got<Sw, kt<5ry, m6c, og61ny, ow6z, pdkl, przdd, wog61e.

u alfabetowe przedstawia znak falisty wsteczny, kt6ry mozna

zlewac z poprzednia. spofgtoskq w jeden znak. Lecz zlewama ta-

kiego uzywamy jedynie w tym wypadku, gdy oznaczanie symbo-

liczne podlug § 27, t. j. obnizanie, jest niemozliwe, co bywa

zwlaszcza po i, y.

widu zimuja, bizu migu bisu sqdu sosu sa.gu masazu sadu

tu.

u po sp6tgtosce, zmie.kczonej przez i lub /, odr6znia sie. od

u twardego (§ 27 lub 29) tylko dlugs kreskq:

medjum w^,biurze w^obuwiu adju wadjum odjum.

o po sp6Jgiosce, zmie.kczonej przez i lub /, oznaczamy obni-

zaniem zmi^kczonego o § 19:

mi6d wi(5rze wiewi<5rze.

u poczatkowe oznaczamy symbolicznie kreskq z pod linji:

udawaj^ ugodowy umiemy usmaze, ubierz uwarzy urz^dy ujadam uderzamy

ugasa umywa usuwa uboda,

umyllnie.

TABELA WOKALIZACJI
(str. 4—5 cze,Sci I).

Konczqc tym paragrafem wokalizacjs, kt6ra jest najwazniejszq

i zarazem najtrudniejszq cze.sci4 kazdego systemu stenograficznego,

nie mogQ pominqc zwr6cenia uwagi na te, okolicznosc, iz system



niniejszy po raz pierwszy rozwiqzuje zawiklana. dla jezyka polskiego

sprawe. symbolizowania samogtosek w spos6b tak dokiadny,
prosty i logiczny, ze jak najidealniej odpowiada duchowi jqzyka

polskiego. A mianowicie:

doktadnosc polega na scistem oznaczaniu wszystkich

samogtosek alfabetu polskiego, nie zastepuja.c jednej przez drugs;

prostota polega na niewielkiej ilosci nastQpuja.cych zasad,

ktore nie maja. wyja.tk6w i od kt6rych z latwoscia. wywodzic mozna

reszte. samogtosek lub grup samogtoskowych:

zgrubienie oznacza dzwi'ek a

zaokrqglenie „ „ o

powyzszenie „ y
obnizenie ,, „ «

r6wnolegtosc kreski e z linjami oznacza e (dlatego

musi bye odrywana w srodku);

kreski krotkie oznaczaja. samogtoski twarde;

kreski dtugie oznaczaja. samogtoski mie.kkie;

logika polega na znanych zasadach Gabelsbergera, podtug

kt6rych pierwsze cztery sposoby symbolizacji samogtosek w zupet-

nosci odpowiadaja charakterowi ich dzwiej<6w, po drugie na mojem

rozszerzeniu i zastosowaniu tych zasad do reszty samogtosek

i grup samogtoskowych, aby je mozna z tatwoscia. wywodzic z po-

wyzszych regut zasadniczych, a mianowicie: q = o-\-a, d=u-^o:

au= c-j-t/; eu= e-\-u i t. d.

Porownujqc, dla ciekawosci system Stolze-Schreya z powyzsza

logika a to z tego powodu, ze wtasnie system ten wyrazme do-

tychcz'as rezerwowat dla siebie przywilej prostoty, znajdujemy tarn:

u==a -\-o; y= i-\-a; «/= *+ zmiekczenie; au= c-f-i+ zmi^k-

czenie i t. p. !?

JEJ MAGJA.

W wyrazach powyzszych znajdujemy trzy razy litere. /', kt6rq

wymawiamy trojako i stosownie do tej wymowy w trojaki sposob

oznaczamy je w stenografji:

1 / spotgtoskowe, jak sobie pozwole. nazwac pierwsze

znaiduiemy tylko przed samogroska na poczatku wyrazow, lub

miedzy samogtoskami. Symbolem jego jest znany nam znak

wstecznego m. Nadajemy mu wszelkie cechy wokalizacji na-

ste.pujacych po niem samogtosek i jest ono w brzmiemu naj-

silniejsze z trzech.

2 Drugie /, stabsze od pierwszego, nazywam / samogtos-

kowem, poniewaz jest ono najwiscej podobne do samogtoski i.

j samogtoskowe spotyka sie. tylko po samogtosce, z kt6ra. zlewa

sie w jeden dzwie.k dwugtoskowy; oznaczamy je ta. sama. mata.

kreska. naciskowa., kt6ra stuzy dla oznaczania y alfabetowego

(§ 22), ktbrego jednak nigdy nie spotykamy po samogtosce.

3 Trzecie j najstabsze w dzwie.ku, stoi tylko po spotgtosce

i stuzy jedynie dla jej zmie.kczenia. Jest to /' zmie.kczaja.ee,

ktorego nie odrozniamy od zmi^kczaja.cego i, a wiec oznaczamy je

dtuga, kreska. wtoskow^:

mei miei maj miaj moj myj wyj mij muj moj obejmie wiej hajda mawiaj

dojde. odmyj wyjmia. wyjrzyj bij ujmij wuj dojmuj dojmy goj boj

bardziej, dawniej, tej, wigcej.

34 dwie dwa dwaj dwom obydwu Jadwiga swarze, swoboda

swdj.

Zrostka prze nie mozemy wzia/ za i poczqtkowe (§ 25), gdy

naste.puja.ca po i sp6tgtoska zawsze be.dzie podniesiona, a po prze

pozostanie na linji gt6wnej:

' 35 przedam przegadam przegub przebuduja. przedwPrzemowa. przed_przebiegiem

przejda, uprzedam uprzejmie

przeciez, przedewszystkiem, przedmiot, przez.

36 !

przyda przy^przywozie przyjme. przywprzemowie przy^umowie przymus

przyjmuja, przywprzedazy

przy, przynajmniej.

37
'

dlawwas dlawprzebiegu dlawprzygody dla^uwagi dla^uwie.zi

dla

38 \ obuwaC odmywac miewac hamowac dobywac.

CZ^SC II. ZNAKI MAl:E

nie dosisgaja, linji sredniej. Podane trzy formy liter z, I, t, ozna-

czaja. poczajkowa., srodkowa. i koncowa. forme.:

39 i hajdamak s^k wiek amen hymn Wieden giermek wiozJ wilk b61 dat wat

\

umyst ajer zotw w<5z

kto, nikt, rok, ten, wielki, wszystko, wzajemnie.

40 ke ne re ze le te ke:rmes Newa rewanz zezem Leodjum mile wonne

lecz, remesa, roku zesztego, zesztego miesiqea, zewn?trz.

41 ke.s ne.dze z^by l?g le.k fe.g t^k.

42 ke. ne, re. ze. le. ^ derk^ zione. wiare, wioze. wole. wanne.-

43 kiedy niemy galerje zjednanie wigilje wi^zienie rzemienie omamienie zionie

kiedy.

•J!
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44

45
j

46

10

ganie, galerje, rewizje. wigilje. zmienie..

eklegma energji ergo elegjami enema energje.

...kolwiek.

kawatek nagdrek huragan zawod lak mila tagun

jak, kazdy, latwo, naprzdd, nazajutrz, raz, zanadto, zawsze.

47 i amonjak Bawarja herezja balja wie.zienia.

48 ; akademja ananasy Arkadja Azja alby alarm

albo, albowiem, argument.

Zgloski ko i ro nalezq do znak6w sredniej wielkosci:

49 nos lody iobuz mozolne kole^da robie. Jono

dopiero, jako, koniec, rodzaj.

50 '' dawnq lady taka wioza, k^kol rqbanie

.. kad.

51 niosa, buljon Azjo Marjo karjolka.

52 ronia, kanalja, wizja, Marja,.

53 ', okienko ongi ozon olej otowiu orle.

okolo, orjentowac, pdt, pdltora, (w)spolny.
i

Znaki mate podwyzszamy, stawiajqc je tuz pod linja srednig.

Lecz po sy nalezy podniesc je nad linja. srednia o poiowe wyso-

kosci p61ka (syn):

54 nygus tysy ryiu nynam byl zyzem mylka rynek tyk boryka ryza Ameryka

bynajmniej syn

byt.

55 I korony jary wozy karnawaly jodyny bory razy.

56 j ikarze mikado inny mineralogja Irena kiras izdebka mizernie ile kilo ilowy

inaczej, ...indziej, ministerjum, nigdy.

kiwa znaki kij nikiel koni biegnij Bawarji Marji inwazji limba lilji bezimienny

zinad

kilka, listopad.

Znaki mate znizaja. sie, zupelnie pod linjs:

58 ) kura kukutka roku bagnu rumak muru luby klub tuna

kultura, lub, rubel, zupelnie.

59 noz 16d 16zko oz6r kdlka rownina surowka.

v alfabetowego uzywamy zamiast obnizania (§ 58) tylko tarn,

gdzie obnizanie jest niemozliwe lub niewygodne (§ 29):

72

11

ku nu lu lu ru zu widoku tonu symbolu wotu dozoru wa^wozu; wwnarozniku

winu wiru iluzja; zaludnia zaluzje guralu atun.

koniu magnezjum dominjum gimnazjum delirjum elizjum diludjum diiinjum.

doniost.

ukarmit unikam urna ura,gat uzda ulewa u:tany ukut ulubie. utuda unuze,

uniwersytet.

blazen dtugo mydlu mtoda, wlokno gtosu ztob zle glina

dlugi, gte_boki, gldwny, wtasny, wiasnic, zwykle.

drelnik drwina manewry mruganie zrebie,

doktor, drugi, wrazie, wrgcz, zrridto,

Erzerum rdzen rze. drze. Wandy drynda skarga skok ksyku

skad, skoro, spotka

komendor komunja nikomu skomlenie komar.

rozbior wyrozumienie bezrozumny rozprzedam nieprzejednany przeniewierzenie

rozmaite.

nieprzyjemny zaprzedany [zjadany] niezaprzedany [niezjadany] przezw prze-

wodnika bezprzerywnie.

wyprzedany wyuzdany zaprzyjaznienie najwie.k(szy) najgor(szy) arcyniemity.

. . . ci (koncowe) pisze sis tylko z dote do g6ry:

mie£ leci bac bluinid nici kibici kibic myc koci mnozyc wozic

dosyc, kroc, rozumiec

CZ^C III. ZNAKI DfcUGIE

dosicgaja, linji g6rnej lub dolnej, albo obudw6ch (§ 118).

Znaki sz i c piszemy na linji gtownej tylko wtedy, gdy nie-

podobna pisac je u dote.

Znaki t, f i p sa. jedynemi znakami, kt6re mozna pisac od
g6ry na d6J lub z dote do g6ry. Przytem / i t nalezy pisac

w tym kierunku, aby gtowniejsza cze.sc wyrazu pozostawate na

linji gJ6wnej. p pisze si? z dote do g6ry tylko na poczqtku

wyraz6w przed spofgloska, (§ 106):

mech tkalnia matka oracz Wezuwjusz walec frak kuf tap Korneljusz

Remigjusz kop snop kup

cena, thymic, cztowiek, dopoty, fenig, interes, jutro, lipiec,

naprzyklad, nawet, per procura, pewny, przysztego _miesiaca,

szeroki, tez, to_jest, wczoraj, wtorek. nL
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ch, t,f, cz przyjmuji* po miejkkiej samogtosce kierunek skosny:

73 miech niech kobiet diafragma miecz

nie^jest.

Przy te i fe pisane z dolu do g6ry, fcjcznik, wsk.azuja.cy samo-

gfoske. e, nie jest widocznym (fenig).

Celem utrzywania pisma na linji gtownej znaki male i srednie

przed / i t mozna stawiac u dohi lub u gory (referai).

Koncowe te i t(, pisane od dolu do gory, oznaczamy, odry-

\
wajac oJ6wek:

74 Chetm cheder temu z6he czereda szemranie musze cebula fenig referat pecli

czerwiec, piaiek, wszelki, post^scriptum.

75 che,tnie te.cz cze.sto ceji peka te,pe.

76 much? karte, mtjcze, czesze, mufe. kanape. karete. hece.

czesto, wszedzie.

tje i tji, skierowane od dolu do gory, piszemy, odrywajac

oWwek:

77 i kombinacje harfie piec nawkanapie Zofje mobilizacje

pierwszy

78 ;
pitfro pie.kny.

79 J
monarchic Matje, Matje. Sofje. relacje. ztupie,

piekny.

ech et ecz esz ec ei ef ep echem Etna etera eteru elerem efekt

et_cetera.

charakter tabak awantazu tandeta czapka szarancza cafun zaprzeczam faryna

fanfaron szafa pamiajka kopa kufa lufa

charakter, caly, czas, fakt, pan, panowie, patrjota, pazdziernik,

tak, wielmoiny^pan = W. P.

82 ! anarchja tiara partja kasacja fermentacja liasko parafja pianino kopja medytacja.

83 \
achat Afra afera atak apartament apatja apelacja

satysfakcja.

84 choroba tombak batogiem kustosz listonosz czofgacz ambulatorjum btoto

opowiada te.po szopa folga

chociaz, polski.

85 i
macocha. ta.pat zl:ota. cza.stka pa.cn iapa. kasza, mioca, lufa. lufa,

poc/qtek, zreszta,.

86 | Antjochja partjo anarchjo piorun kalafjor kalafjor racjonalnie.

87 ' hierarchja, apatja. pia.1 topia, oracjq, parafja..

88 :

89

90

91
\

I 92

94
<

95 |

96

97

98

99

100
\

101
|

102
|

103 \

104

105

ochota otaczam oczekuje, oszacowaf ocet ofiara oferta opera

oprticz, pcSty, pr<5cz.

chyzy tyczka Atlantyk kotlety patyk ztoty tyczy lufy pyta fapy

chyba, czyli, niestety, tylko.

hiacynt cygan szyba cynfolja cyrkulacja szyling szyk.

mocy tacy ghiszy czaszy m6wcy
szybko.

chimera monarchji partji koronacji filje parafji kopji

filantropja, filologja, filozofja

szych sycha koszyczek rycze. je.zyczek szyszka siyszy szyca mycka taryf

taryfy taryfa syfon weryfikacja cyfra szypel szyper petycja

tych.

chichot lichy wicher kicha mnich bicz liczy rnydelniczka afisz kiszka liszka

ulica konnica ambicja renifer czytelnica Iszarjot leek.

(it) agitacja wita bita literalnie unita Itaka itakolumit; (yt) szyty cytryna

faworyt magnezyt umyty recytacja korytko

i tak dalej = i t. d., i tym podobnie = i t. p., literatura,

polityczny, zbyt.

apetyt tytan tyton.

licytacja.

chudy czugun ratusz szumny cukier puch pufap czuje, tytui

cudzy, flint, naturalnie, tudziez, tutaj.

ch6r cz6tno gotowka szdstka cdreczka p6tka Wolfowka

po/.no, pozniej.

Znak6w tych uzywamy tylko tarn, gdzie symboliczne ozna-

czanie it (§ 98) jest niemozliwe lub niewygodne:

lichu biczu bytu zapukam opukiwac tyfusu futro sklepu klawiszu licuje nicuj 5

sercu funtowka.

tortury natury karykatura agentury.

furtka furman furgon furja.

Monachjum tiul kostjum piusowy gipjura Fiume opjum.

pioro pidrnik Zofiowka.

ucharakteryzowat ucze,stowat utrzymam uszanuje ucaJowai uparty biskup

utylitarny uformowal ufamy

wskutek.

Poczaftowe p z nastepujacq po niem sp6fglosk3 piszemy od
dolu do gorv (§ 72):

XaV
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106 ptomienic Pluton pragmatyk pruje pniak prze.slo przodek psalm psychiczny

pszenica pfe pctiani ptaszarnia

praktyczny.

107
I

trzech trzask trzon trz^sam trzymam strzemie. strzal strz^sat strzykam
troche, tr6jca tr^cam

trochg, trzeba.

108 j
zaprze.ga zaprzaj»t: wyprowadza rozstrzyga naostrzony represja rozproc

profesor.

109 :
sperma spustoszaty spotykam szpak szphtal szpon szpunt sfery fosfor sfinks

szczery szczur boston stawia westchnieme miejscu scena Pstra,gowscy

zele:zc"e wynalazca wynalazczy fosfat asfalt bestja

dostatecznie, istotnie,miejsce,nastej>nie,ostatecznie, specjalnie,

spoteczny, sposob, stanowczo, stanowic, stosownie, stosunek,

styczen, szczeg61nie, wwmiejscu, wprost, wspanialy, wszyscy,

zwtaszcza

110
j

chhapam ttoczarka weszty clem sptowiaty ch!6d thim ciu spJ6ka£.

111 chleb tleje szlifa oclenie flegma splin chluba fluksja spluskat.

112 czlek czfonek ptec ptaszcz ptocha pluca pl6tno piot.

113 | rozkoszny sznur mocno spne, Bochnia fraszka szkuta szk6t Matecki.

114 ( szram spre.zyna spryt sprzedam szpryca sprostuje sprza^czka sprzyjam.

115 I szw^dram cwa* szczw61 czwatuje Litwa martwy otworze. lichwa chwyt trwo:ga

chwila, czwartek, twe, rwdj.

1 16 ] chrze,st chrza,szcz trybunat chrab^szcz chr6st trufla chrustam

trwaty.

odpada lampa impresja kompens:acja kompres kompromituje chmielina

chmura pacht szlachta lichtarz buchty szmalec szmuklerz Rotszyld

natychmiast, temperament.

118 j zechce nawmiseczce kosztorys sztych sztubak kaftan lafeta sztafeta sztyft

nic.

119 korca korcu marca marcu karp lekcji kpiarz torf Korfu

roku^przysztego.

Wszystkie zrostki stosuja. sis w faczeniu do pierwszej

zgtoski zrodloslowa, wi'qc mozna pisac je pod lub nad linja.:

120 poczta pokup potok pola potop potencja powiat poufny

poniedziatek, poniewai, potrafic, potrzebny, powinien.

121 i protekcja proces prola.gowac protok6t prosektorjum.

122 \ ge.sie swacie zajscie Michasia babcia wejScia Jasio Tomcio Stasia, Julciq

koscia, Marysiu Wiciu lisciu pie.ciu szeSciu Marcia zepsuciu Ludwisiu

Aniusia Waciu

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

15

tiq, mianowicie, nareszcie, oczywiscie, rzeczywiscie, si?,

wreszcie.

stenograf kaligrafa paragrafu ortografja etnografji heliografje. monografja,

stenografuje stenografowaf.

tecz, tocz, tycz oznaczamy mniejsza. od cz petelka.; tylko tycz

nalezy podniesc do srodka p61ka:

beletrystyczny artystyczny ostateczny nowelistyczny pacyfistyczny mate-
matyczny potocz:ny hipoteczny majestatyczny

zbyteczny.

Konc6wke stwo odr6zniamy od st szerszem s:

glupstwo me.stwa panstwu lenistwu naboienstwem chfopstwie potomstw
kr6lestwom ministerstwami prawodawstwach cesarstwo.

tajdactwo kupiectwa bezzenstwu wydawnictwu kalectwem matactwie cudactw
ioldactwom ptactwo proroctwami czytelnictwach dow6dztwo.

Bizancjum kalcjum kons:orcjum.

jechaC oddychaC szlochac pchai czychac

choC.

katalog katakomby Katalonja katarakta

katastrofa.

CZ^SC IV. ZNAKI WYDfcUZONE
sa. nieco wi^ksze od znakow srednich:

cma ciec cie.ty Helcie, cialo ciocia ciupa cia,iki ocia,c cisza biciem przyjaci6t

ciqgle, ciebie, przeciw, przeciwko, przeciwnie.

CzeS posiedzenie prosie. sie,gac siaC siostra ge.sia,tko osiniec musi wisi sitko

bezposrednio, dzis, dzisiaj, dzisiejszy, jesli, nawskros, siebie,

sierpien, sroda, srodek, sr6d, s. p. (— s. pamieci)

doswiadczenie, kilogram, krrttki, kwiecien, smierc, wkrdtce

poSciel spiewa Smietana finiegu Swiergoca. cwierc kwieciany rozigrany prze-

scieradlo wySmienity uSmiech

a) Sciana Smiatek Sniadac swiat cwiartka kwiaty
b) jegomoSciom Spioch oSmioka,t olSniony
c) Scia,gacz Spia,cy ISni^cy Swia,teczny

Sci6tka
e) oSmiu

Settle.

kwestja kwesta Slepy posYednictwo gremjum pogrzeb kretenczyk krzepak
' kropka kronikarstwo grzech gJosne kredyt krzem

a) kwaSne slad granie grzanie krzaki «2-
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b) kwota sz:locha£ Sroda pogrom krochmal

c) tykwa. wySla, grazyC grza,ski kra,zownik krza,kae

d) ogrod kroj Kr6lewiec

ej tykwy grynszpan tygrysica we.grzy krycie krzycza.co

f) likwiduje migrena ikra rozigrany

g) Slub Sruba gruszki kruszyC cukru kruc'iy grunt

gdzie, grosz, grudzieft, kwadratowy.

ukryje ukradkiem ukruszyc ukrocenie.

bracia, dzien, niedziela, roku^biezijcego = r. b., wrzesien.

17

dziecko dzwie.k wwziemi farbie wyrwie

a) dziadunio wwziarku brwiach farbiarni:a drzwiach

t>)b) dziwny dzwigacz w^,zimie brwisty krwi drzwi udzwiga

c) widzi idz

d) dzuma farbuje dziura.

dziobac w^zotadku farbowany wziona.£

a) w^zadaniach dzia,sio wyrwia, krwia, wzia,!

b) dzi6b wwzi(5rk:u.

brednie brzezek modrzew wrzeszcz umrzeC skreSla:d skrzep

a) brama brzask drzazga wrzaskliwy iskra Persia
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browar brzoza wrzodek mrzonka skromny korso
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b) brod wrzod
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zntiw.

145 \
jegomoSC przysztoSi zwie.zioS£ wieSd litoSc.

146 \
wiez£ gryzC znalezc wynalezd.

147 j
rad6Sci zdolnoSci wiecznoSci pracowitosci.

148 \ kupiliSmy straciliSmy sprzedaliSmy

miedzy, natomiast, pomi^dzy, zamiast.
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cze.sc v.

au alfabetowe piszemy odwrotnie: najprzdd u potem a; au sym-
boliczne, r6wnoczesnie naciskajac i znizajac poprzednia. spofgloske;:

Aa: Izaak zaangazowal Saala ai: Kair mai£ mai zaimek spon.taiczny kraik

Hawai Haiti Taitt danaina kokaina ao: Zaosie kakao au: Augustyn
Austrja Klaudia Laurentcja Paulina (a-u: nauka zauwaz:yl) haust
Maurycy raut haubica Minotauros

absolutnie.

Ea: Eneasz Salomea balearski Hygiea Nicea ee: idee przeegzaminowaC
reewakuowany e$: idee, ei: nadziei klei epopei idei; pjpleina teina

Chryzeida ateizm Eneida Myszeida Nereida eo: Leon Teodor Beocja
eq: idea, eu: Eubea Eufrat europejczyk Euzebjusz; Mateusz Odyseusz
Tymoteusz.

la: Bias dias plia tiady ie: kwietyzm Hieronim diecezja Tiestes ii: lilii linii

zmii io: Chios Bion briosz Kioto iu: Kiusju Pius.

Oa: Joasia boa Noa toaleta; oe: Noe Noem Noego poeta poezja poemat;
oi: Simois stoisz Zoil Aloidzi alkoloidy moi boi swoi doi stoi; choina

v ukoic pokoik ligroina, oo: Bootes Laokoon Alkinoos Acheloos szarooki
oa: krzywousty poufny pouczad poukfadac poumieraC.

Ua: Genua dualista indywidualizm statua insuac.ia u(; status Genue. tti: statni

Genui ruina druidyczny kotiduita; uiszczaC uo: uobyczaii uobecniam
uq: statua. Genua, uu: kontynuuje konstytuuje konstruuje uy: statuy
Genuy.

Yi: szyi chryi wyiskai yu: wyuczyt.

Hobbes Potoccy czcze Budda dzdzownica dzdzu Jaffa Maggi Flakkus willa

ammonici madonna Hipparch iiracjonalny Pyrrus Warro lasso ssac
Gambetia motto w^,wapnie w,_.wodzie wwwannie zzuC; Lloyd JagieWo

milimetr, wbrew.

czytelnictwo optymistyczny spontaiczny filantropja; platforma inlerpelacja

ufortyfikowaJ mistyfikaqa flintpas Petersburg szlafroczek apostrofa
kataplazm krotochwila habilitacja.

Zero na linji oznacza cyfre, dziesi^c.

jeden.

Powt6rzy£, mowiC, pytai, wolai, rowny rowniez, r<5zny, Jezus, Chrystus,

Jezus Chrystus, mniej, wi^cej, mniej wi^cej, maksymalnie(mum),
minimalnie(mum).

CZ^SC VI. TEKST.

Krajobraz Polski. fKonopnickaj. Hej, pola wy, pola!

Hej tany wy, (any! Oto staje. przedwwami, jako przed^skarbnica.

przesztoSci i przyszlosci naszej, jako przed_arka, petna. zyvvego ducha

narodu. Czy na_was spojrz^ na^zaraniu wiosny, wSr6d^huku
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pckajscych lodow, wsn5d^szumu rzek naszych, dowdna morz Ieca,cych;

czyli zniw czasu stane. na^waszych niwach i roztoczach zbozami ziotych,

ktosowym szumem gtoSnych; czyli jesiefi wymaluje_mi

wwoczach bory wasze w^.kr61ewskie makaty, a puszcze wasze

napetni porykiem zwierza; czyli zapadne, w^knieje twych

oste.p6w leSnych, czyli w^kipielach w<5d twoich zabrodze.; czyli mnie

osrebrza, swiatla jezior twoich, czy step tw6j kurhanami zagada;

czy zima Tatrom twoim Sniezne hetmy wdzieje i puSci

wichry po^czeluSciach skalnych — zawsze ty jedna, Matko, i

zawsze umitowana i swie.ta, i zawsze cala wwduszy twego ludu!

Historja [Anatol France]. Kiedy mlody

ksiqze. Zemir po^ojcu swym wsta.pit na^tron Persji, kazal wezwac

wszystkich uczonych swego kr6lestwa i tak do^nich przem6wi»: Doktdr Zeb,

m6j mistrz, pouczyt_mnie, ie wtadcy mniej narazaja,_sie.

na popetnianie bte.d6w, jezeli korzystaja. z_przyktad6w,

jakie pozostawila przeszloSc. Dlatego ja pragne. poznac

historje. lud6w. Rozkazuje. warn tedy ulozyc historje.

powszechna, i nie opuscic w_niej nic, co zastuguje

na^wzmianke.. — Ucze:ni obiecali uczynic zadoSc

zyczeniu kr<3la i oddaliwszy_,sIe, zabrali^sie. natychmiast dowdzieta.

Po 20 latach zjawiliwsie, przed krrjlem, wioda.c karawane.,

ztozona. z 12 wielbla.dow, z ktdrych kaidy dzwigat 500 tom6w.

Sekretarz akademji, padtszy na^twarz przed_stopami tronu,

przemdwit wwte slowa: NajjaSniejszy panie! uczeni twojego

kr61estwa maja, zaszczyt zlozyc u_twych st6p historje. powszechna.,

ktfira. ulozyli dla^ciebie. Obejmuje ona 6000 tomow i

zawiera wszystko, co mieliSmy moznoSc zebrac, odnoSnie

do_obyczaj6w lud6w i dziejow krdlestw. Wla,czylismy takze

stare kroniki, szcze.Sliwie zachowane i objaSnilismy

je wyczerpuja,cemi uwagami nad_geografja,,

chronology i dyplomacja.. Same uwagi wste.pne stanowia.

objuczenie jednego wie!bta.da, a uzupetnienia, podane

na^.koncu, zdotat zw trudem zaledwie unieSc drugi wielbta,d. —

Kr6l odpowiedziat: Panowie, dzie.kuje. warn za^trud, ktdryScie

sobie zadali. Lecz jestem zaje.ty bardzo troskami panowania. Zreszta zestarzatem

si§, podczas gdyScie pracowali. Doszedlem, jak mowi poeta perski, do

polowy drogi zycia, wobec^czego, przypuszczaja.c nawet, ie dozyje. p6znych lat,

niewbede. mial czasu przeczytac tak dtugiej historji. Zostanie ona zlozona
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w_archiwach naszego kr6lestwa. Zechciejcie mi uczynic z_niej wycia,g

lepiej zastosowany do krotkosci zycia ludzkiego. — Ucze:ni perscy

pracowali znowu 20 lat, poczem przywiezli krdlowi 1500 tom6w

na 3 wielbla,dach. — Panie! — rzekt stary sekretarz glosem

ostabionym — oto nasze nowe dzieto. Sa,dzimy, ie nie

opuSciliSmy nic istotnego. — Bye moie — odpowiedziat kr61 — lecz

ja go nie^bfde. czytat. Jestem stary, dtugotrwate zaje.cia nie_sa. odpowiednie

dla^mego wieku, skrfjccie jeszcze, a nie zwlekajcie. —
Nie zwlekali tak dalece, ie jui powuptywie 10 lat wrrjeili, wioda,c

mlodego 'slonia, dzwigaja,cego 500 tomo'w. — Pochlebiamy sobie, ie

bylismy zwie.zli — rzekt stary sekretarz Akademji. — Nie byliscie

jeszcze dostatecznie — odparl kr6l. — Zycie me sie. jui konczy. Skrdccie,

skrOccie, jeieli chcecie, abym przed^_ Smiercia poznat historje. ludzi. — Ujrzano

znowu sekretarza przed_paiacem po 5 latach. lda,c na^,kulach, trzymat

za^uzde. osiotka, kt<5ry dzwigai wielka ksiqike. na^grzbiecie. —
Spiesz_.sie. ! — wolal oficer — kr61 umiera. — RzeczywiScie kr61 lezat

nawlozu smierci. Obrfjcit ku uczonemu i jego wielkiej ksie,dze

wzrok prawie zagasty i rzekt wzdychaja.c: Umre. tedy, nie

poznawszy historji ludzi. — Panie! — odpart me.drzec, prawie tak samo

bliski Smierci jak on — streszcze.w ci ja, w trzech stowach: zyli,

cierpieli, umarli. — Tak wife krdl perski za pdzno

poznal historje, powszechn^.

List handlowy. fcodi, 10 listopada 1919 roku. Wielmoini

B. Chrazycki i S-ka w^,Wilnie. Pochlebna opinja, jaka

cieszywsi§ firma W. P., zache,ca„mie. do^nawiqzania z^nimi

stosunkou handlowych. W^tymcelu prosze. o przystanie mi „1500skrzyfiSwiec

stearynowych" po^^cenie i na warunkach przyje.tych na^rynku wileftskim.

Po._otrzymaniu towaru nadeSle. pokrycie rachunku. Oczekuja,c wyslania

Swiec, pozostaje. z uszanowaniem Karol Niewinowski.
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pckajscych lodow, wsn5d^szumu rzek naszych, dowdna morz Ieca,cych;

czyli zniw czasu stane. na^waszych niwach i roztoczach zbozami ziotych,

ktosowym szumem gtoSnych; czyli jesiefi wymaluje_mi

wwoczach bory wasze w^.kr61ewskie makaty, a puszcze wasze

napetni porykiem zwierza; czyli zapadne, w^knieje twych

oste.p6w leSnych, czyli w^kipielach w<5d twoich zabrodze.; czyli mnie

osrebrza, swiatla jezior twoich, czy step tw6j kurhanami zagada;

czy zima Tatrom twoim Sniezne hetmy wdzieje i puSci

wichry po^czeluSciach skalnych — zawsze ty jedna, Matko, i

zawsze umitowana i swie.ta, i zawsze cala wwduszy twego ludu!

Historja [Anatol France]. Kiedy mlody

ksiqze. Zemir po^ojcu swym wsta.pit na^tron Persji, kazal wezwac

wszystkich uczonych swego kr6lestwa i tak do^nich przem6wi»: Doktdr Zeb,

m6j mistrz, pouczyt_mnie, ie wtadcy mniej narazaja,_sie.

na popetnianie bte.d6w, jezeli korzystaja. z_przyktad6w,

jakie pozostawila przeszloSc. Dlatego ja pragne. poznac

historje. lud6w. Rozkazuje. warn tedy ulozyc historje.

powszechna, i nie opuscic w_niej nic, co zastuguje

na^wzmianke.. — Ucze:ni obiecali uczynic zadoSc

zyczeniu kr<3la i oddaliwszy_,sIe, zabrali^sie. natychmiast dowdzieta.

Po 20 latach zjawiliwsie, przed krrjlem, wioda.c karawane.,

ztozona. z 12 wielbla.dow, z ktdrych kaidy dzwigat 500 tom6w.

Sekretarz akademji, padtszy na^twarz przed_stopami tronu,

przemdwit wwte slowa: NajjaSniejszy panie! uczeni twojego

kr61estwa maja, zaszczyt zlozyc u_twych st6p historje. powszechna.,

ktfira. ulozyli dla^ciebie. Obejmuje ona 6000 tomow i

zawiera wszystko, co mieliSmy moznoSc zebrac, odnoSnie

do_obyczaj6w lud6w i dziejow krdlestw. Wla,czylismy takze

stare kroniki, szcze.Sliwie zachowane i objaSnilismy

je wyczerpuja,cemi uwagami nad_geografja,,

chronology i dyplomacja.. Same uwagi wste.pne stanowia.

objuczenie jednego wie!bta.da, a uzupetnienia, podane

na^.koncu, zdotat zw trudem zaledwie unieSc drugi wielbta,d. —

Kr6l odpowiedziat: Panowie, dzie.kuje. warn za^trud, ktdryScie

sobie zadali. Lecz jestem zaje.ty bardzo troskami panowania. Zreszta zestarzatem

si§, podczas gdyScie pracowali. Doszedlem, jak mowi poeta perski, do

polowy drogi zycia, wobec^czego, przypuszczaja.c nawet, ie dozyje. p6znych lat,
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w_archiwach naszego kr6lestwa. Zechciejcie mi uczynic z_niej wycia,g

lepiej zastosowany do krotkosci zycia ludzkiego. — Ucze:ni perscy

pracowali znowu 20 lat, poczem przywiezli krdlowi 1500 tom6w

na 3 wielbla,dach. — Panie! — rzekt stary sekretarz glosem

ostabionym — oto nasze nowe dzieto. Sa,dzimy, ie nie

opuSciliSmy nic istotnego. — Bye moie — odpowiedziat kr61 — lecz

ja go nie^bfde. czytat. Jestem stary, dtugotrwate zaje.cia nie_sa. odpowiednie

dla^mego wieku, skrfjccie jeszcze, a nie zwlekajcie. —
Nie zwlekali tak dalece, ie jui powuptywie 10 lat wrrjeili, wioda,c

mlodego 'slonia, dzwigaja,cego 500 tomo'w. — Pochlebiamy sobie, ie

bylismy zwie.zli — rzekt stary sekretarz Akademji. — Nie byliscie

jeszcze dostatecznie — odparl kr6l. — Zycie me sie. jui konczy. Skrdccie,

skrOccie, jeieli chcecie, abym przed^_ Smiercia poznat historje. ludzi. — Ujrzano

znowu sekretarza przed_paiacem po 5 latach. lda,c na^,kulach, trzymat

za^uzde. osiotka, kt<5ry dzwigai wielka ksiqike. na^grzbiecie. —
Spiesz_.sie. ! — wolal oficer — kr61 umiera. — RzeczywiScie kr61 lezat

nawlozu smierci. Obrfjcit ku uczonemu i jego wielkiej ksie,dze

wzrok prawie zagasty i rzekt wzdychaja.c: Umre. tedy, nie

poznawszy historji ludzi. — Panie! — odpart me.drzec, prawie tak samo

bliski Smierci jak on — streszcze.w ci ja, w trzech stowach: zyli,

cierpieli, umarli. — Tak wife krdl perski za pdzno

poznal historje, powszechn^.
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